ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPEI{I
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL
al qedin{ei ordinare a Consiliului Local al oraqului Plopeni din data
de 30 martie 2020

Incheiat astdzi, 30 martie 2020, in Eedinla ordinari a Consiliului Local al
oragului Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fEcut prin Dispozilia nr.134 din
23.03.2020 a Primarului oraEului Plopeni, iar invitalia la qedinfa s-a fbcut in scris, cu 5
zile inainte de data Eedinlei si a cuprins data, ora, locul Ei ordinea de zi aqedin{ei. Sunt
prezenli 14 consilieri din totalul consilierilor locali in funcfie. Lipseqte d-l Sacdlug
Ghiorghild.La qedinla participa, de asemenea secretarul general al oraqului plopeni.
Avdnd in vedere situalia creatd, din cauza pandemiei cu Covid-19 qi
1in6nd cont de
prevederile actelor normative adoptate pentru^ a nu se raspdndi acest ,i.rr,
Eedinla a
avut loc la sediul Primariei oraEului Plopeni. in prezenla pregedintelui O. g.dirla qi u
secretarului general al oraqului Plopeni, consilierii locali au intrat pe rdnd in sala
pentru a participa la dezbaterea proiectelor de hotdr6re qi pentru a-qi exprima votul.
Secretarul general al oragului Plopeni supune aprobirii procesul-verbal al
gedin{ei ordinare din 24.02.2020, procesul-verbal al gedin{ei extra,ordinare din
28.02.2020, procesul-verbal al qedinfei extraordinare din 09.03 .2020 qi procesulverbal al qedinlei extraordinare de indata din 18.03.2020. Acestea sunt aprobate cu

unanimitate de voturi.
D-l preqedinte de qedinld supune aprobarii ordinea de zi suplimentatd cu 2 puncte:
Proiect de hotdrAre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea
performanlelor profesionale inviduale ale secretarului general al oraEului plopeni
pentru anul 2019 - iniJiator, consilier local Oancea Georgica; referat de aprobare al
consilierului local Oancea Georgic[; raport al compartimenlului resurse umane; aviz al
Comisiei de specialitate nr.3;
2. Proiect de hotar6re privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea,
gestionarea gi funclionarea serviciului de iluminat public la nivelul oragului plopeni,
judelul Prahova - iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare al primarului

1.

oraqului Plopeni; raport

al viceprimarului oraqului Plopeni; iviz al Comisiei de

specialitate nr.1;
3. Proiect de hotardre privind aprobarea modalitalii de gestiune delegatd a unor
aativitAti componente ale serviciuiui de salubrizar. u o.uqrlui Plopeni - iniliator,
Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului piopeni; raport ai
viceprimaruiui oraEului Plopeni; aviz al comisiei de specialitate nr.l;
4. Proiect de hotardre privind actualizarea Comisiei locale de ordine publica a
oraqului Plopeni - ini{iator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al primarului
oraqului Plopeni; raport al secretarului general al oraEului Plopeni; aviz al Comisiei de
specialitate nr.3;

5' Proiect de hotar6re privind acordarea bonificafiei de l0% la sursa "Impozit gi
taxd pe cladiri de la persoane juridice" pentru anul fiscal 2019, Societd{ii Comerciale

Affinity Impex SRL - iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al
Primarului oragului Plopeni; raport al serviciului financiar-contabil; aviz al Comisiei

de specialitate nr.1;
6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea unui ajutor de urgenlE pentru d-na Dinu

Marinela - iniliator, Primarul oraEului Plopeni; referat de aprobare al Primarului
oraqului Plopeni; raport al compartimentului asisten{d sociald; aviz al Comisiei de
specialitate nr.1;

l.

Proiect de hotdrAre privind acordarea unui sprijin financiar din partea
Consiliului Local al oraqului Plopeni in vederea realizdrii "Lucrdrilor de termoiiolalie
falada cu polistiren expandat de 10 cm, inclusiv vopsitorii lavabile" la agezdmdniul
social al Bisericii inalprea Domnului gi Sfdntul Ierarh Nicolae din oragui Rlopeni -

iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului plopeni;
raport al serviciului financiar-contabil; avrzal Comisiei de specialitate nr.1;
8. Proiect de hotar6re privind modificarea HCL nr.32 din 09.03 .2020 referitoare
la incetarea contractului de mandat al d-lui Huza $tefan Octavian, administrator al S.C.

Servicii Edilitare Plopeni SRL gi numirea, pe perioadd determinatd, a unui nou
administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL - iniliator, Primarul oraqului
Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al viceprimarului

oraqului Plopeni; aviz al Comisiei de specialitate nr.1;
9. Diverse. intrebari. Interpelari.
Ordinea de zi suplimentatd cu doud puncte este aprobatd cu unanimitate de voturi.
Se prezintd primul punct al ordinii de zi care se referi la aprobarea propunerii
pentru evaluarea performanlelor profesionale inviduale ale secretarului general al
oragului Piopeni pentru anul 2019.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.3 fErd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotardre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2 al ordinii de zi se referd la aprobarea Regulamentului referitor la
organizarea, gestionarea qi funcfionarea serviciului de iluminat public la nivelul
oraEului Plopeni, jude{ul Prahova.
D-l viceprimar face precizdri privind prevederile regulamentului unde consiliul
local poate aproba Ei alte condilii tehnice gi alli indicatori de performanJd pentru
serviciul de iluminat public cu incadrare in regulamentul cadru. Aceasta este una din
misurile stabilite in nota de control nr.8368/0l.ll.20lg a ANRSC Agenlia
Teritoriald Muntenia Sud Ploieqti.
Supus aprobdrii, proiectul de hotir6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
Lapunctul 3 al ordinii de zi se afld proiectul de hotirdre privind aprobarea
modalitalii de gestiune delegata a unor activitAti componente ale serviciului de
salubrizare a oraqului Plopeni.
D-l viceprimar informeazd consiliul cd aceastd hotdr6re modificA HCL rr.712020
in sesul cd gestiunea este delegatd nu directd iar activitatea de intrelinere spalii verzi
este separatd de activitatea de salubrizare
Supus aprobSrii, proiectul de hotarAre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Urmdtorul punct al ordinii de zi se referd la actualizarea Comisiei locale de
ordine
publica a oragului Plopeni.
Secretarul general al oraEului Plopeni aduce la cunogtin(a ca unii membrii
ai
Comisiei locale de ordine publica nu mai indeplinesc funclii iocale pentru a
fi membrii
in aceasti comisie.
Supus aprobdrii, proiectul de hotar6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi care se referd la acordarea bonificaliei
de
l0% la sursa "Impozit gi taxa pe cladiri de la persoane juridice" pentru anul fiscal
2019, Societalii Comerciale Affinity Impex SRL.
Proiectul a fost avizatde comisia de specialitate nr.1 fdrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotar6re este adoptat cu unanimitate de
voturi.
Punctul 6 al ordinii de zi se referl la aprobarea unui ajutor de urgen{i pentru
d-na
Dinu Marinela.
Secretarul general al oragului plopeni informeazd consiliul cd este vorba
despre
un caz social deosebit, familia Dinu are venituri foarte mici sau deloc gi pentru
inmonnantarea solului s-au imprumutat de o sumd mult mai mare.
Supus aprobdrii, proiectul de hotarAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi se afld proiectul de hotar6re privind acordarea unui
sprijin financiar din partea Consiliului Local al oraqului Plopeni in vedere a realizdrii
"Lucrdrilor de termoizola\ie falada cu polistiren expandat de 10 .-, inclusiv vopsitorii
lavabile" la aqezdm6ntui social al Bisericii inailarea Domnului qi Sfhntul Ierarh
Nicolae din oraqul Plopeni.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.I fbra amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Urmdtorul punct al ordinii de zi se referd la modificarea HCL nr.32 din
09.03.2020 referitoare la incetarea contractului de mandat al d-lui Huza
$tefan
Octavian, administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL qi numirea, p. p.riouJa
determinatd, a unui nou administrator al S.C. Servicii Edilitare plopeni SRL.
Secretarul general al oraqului Plopeni aduce la cunogtinla ci d-l Radu perpelea
care a fost numit administrator la S.C. Servicii Edilitare plopeni SRL, pe perioada
determinatd, nu mai poate exercita acest mandat provizoriu qi este necesard
numirea
altei persoane.
D-l Jimpdu Constantin intreabd unde are domiciliul noua persoand care va fi
numitd administrator la S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL. Aia cum rezultd din
proiectul de hotdr6re d-l Ilie Vasile are domiciliul in comuna Varbilau.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi diverse, intrebdri, interpelari.
D-l consilier Turtoi Octavian propune stabilirea unor zone unde pot sa-qi plimbe
cainii persoanele din Plopeni deoarece prin toate parcurile pe trotuare este mizerie
$i
de la aceste animale. Lucrdtorii de la Polilia tocata sd pun[ in aplicare prevederile
hotarArii de consiliu care se referd la sanclionarea persoanelor care nu fac
cur[1enie in
urma animalului care-l plimba. Se va inilia un proiect de hotar6re privind
stabilirea
locurilor unde cetalenii din oraqul Plopeni iqi pot pti-Uu animalele de companie.
D-l consilier Jimpdu Constantin intreabd cum se face dezinfecfia qi c6nd incepe
aceastd operaJiune in oraqul plopeni.

D-l viceprimar informeazd consiliul cd in prezent se procuri materialele necesare
dezinfecfiei, inclusiv contractarea unei firme sau unor firme autorizate in acest
domeniu.

D-l consilier Petre Marius intreabd care este cauza de se taie copacii din pddurea
aflatd in apropierea DJl02 intre stadion gi canton deoarece se taie numai copacimari.
D-l viceprimar aduce la cunoqtinla ca a avut disculii cu cei din conducerea

Ocolului Silvic, care au spus cd au autorizaJie de tdiere deoarece acei copaci sunt, unii
uscafi, al1ii bolnavi qi nici nu permite cregterea gi dezvoltarea vegetaliei de sub ei.
D-l preqedinte de qedinla informeazd consiliul cd trebuie ales un nou preqedinte
de qedinla pentru urmdtoarele trei luni de zile. D-l consilier Furtun6 Octavian piopun.
pe d-l consilier Jimpau constantin. Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune aprobdrii propunerea ca d-l fimpau Constantin sa fie pregedinte de
qedinJ[ pentru urmS.toarele trei luni de zile.
Supusd aprobdrii, propunerea ca d-l limpiu Constantin s6 fie preqedinte de
qedinla pentru lunile aprilie, mai qi iunie 2O2O este aprobatd cu unanimitate
de voturi.
Se va adopta o hotdr6re in acest sens.
D-l preqedinte de qedin{a declard inchise lucrarile qedinlei.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,
Mihail Cornel RADU

SECRETAR GENERAL,
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